יום עיון למנהלי כספים,
כלכלנים וחשבים
קבוצת CBC
ינואר 2016

סדר יום
8:30-09:00

התכנסות

9:00-10:00

דברי פתיחה
רוני קוברובסקי ,נשיא הקבוצה ,החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ
רו"ח יגאל דור ,שותף מנהל Deloitte
יואב נחשון ,סגן נשיא לפיננסים ,פיתוח עסקי ואסטרטגיה ,החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ

10:00-11:00

עדכונים וחידושים בהיבטי מיסוי :חקיקה ,פסיקה ופרקטיקה
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית ,חטיבת המסDeloitte ,
רו"ח אופיר סולמי ,שותף ,מנהל מחלקת שינוי מבנה -מיזוגים ורכישות ,חטיבת המסDeloitte ,

11:00-11:15

הפסקה

11:15-11:45

עדכונים וחידושים בתחום מס ערך מוסף
רו"ח ניסים פחימה ,מנהל מחלקת מיסים עקיפים ,חטיבת המסDeloitte ,

11:45-12:45

ניהול ידע במחלקות כספים
עידו נמיר ,שותף ,מנהל תחום ניהול ידע ,מערך הייעוץDeloitte ,

12:45-13:45

ארוחת צהריים

13:45-15:30

עברייני המרחב הקיברנטי -הפושעים והאקטיביסטים
קרן אלעזרי ,חוקרת ומרצה בתחום הסייבר ,אנליסטית בחברת GIGA OM.

דברי פתיחה
רוני קוברובסקי ,נשיא הקבוצה ,החברה המרכזית לייצור
משקאות קלים בע"מ
רו"ח יגאל דור ,שותף מנהל Deloitte
יואב נחשון ,סגן נשיא לפיננסים ,פיתוח עסקי ואסטרטגיה,
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ

עדכונים וחידושים בהיבטי מיסוי
חקיקה חדשה
רו"ח ועו"ד דני גבאי ,דירקטור ,מנהל המחלקה המקצועית-
חטיבת המסDeloitte ,

תוכן ההרצאה
•

הפחתת שיעור מס החברות ל 25% -החל מיום 1.1.2016

•

חוק הטבות במס וייעוץ במס :החלת חובת דיווח בשל שימוש בחוות דעת מסוימות כאשר
שכר הטרחה של היועץ תלוי בחסכון המס של מקבל חוות הדעת; דיווח על "חוות דעת מדף";
דיווח על עמדה הסותרת עמדה של רשות המסים.

•

חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב  2015ו –  :2016בין היתר :הארכת תקופת
ההתיישנות להוצאת שומות ע"י פקיד השומה; מתן אפשרות להוצאת שומה חלקית בנושא
מסוים; צמצום הטבת המס להפקדות לפנסיה למי שהכנסתו עולה על פי שתיים וחצי
מההכנסה הממוצעת במשק (כ 24,000 -ש"ח לחודש); נקודות זיכוי בגין ילדים למי שנישא
לאלמן או לאלמנה; הוראת השעה המצמצמת את נקודות זיכוי לאקדמאיים הוארכה עד ליום
 31בדצמבר  ;2018הרחבת חובת הגשת דיווחים באופן אלקטרוני; הגשת דיווח מקוון של
מעסיק למוסד לביטוח לאומי

•

חילופי מידע לפי הסכם בין-לאומי ולא רק מכוח אמנות למניעת כפל מס (תיקון 207
לפקודה)
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הקטנת שיעור מס החברות ל 25% -החל מיום 1.1.2016
בתחילת ינואר אמורה הכנסת לאשר את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)216התשע"ו2016-
שבמסגרתו ייקבע כדלקמן:
•

שיעור מס החברות שנקבע בסעיף (126א) לפקודה יופחת לשיעור של ( 25%במקום .)26.5%

•

שיעור מס החברות החדש יחול על הכנסה שהופקה או שנצמחה החל מיום .1.1.2016

•

התיקון אינו רלבנטי לשיעור המס המוטל על הכנסות מכח החוק לעידוד השקעות הון (הכנסות ממפעל
מועדף /מוטב/מאושר).
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חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של
רשות המיסים
חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) ,התשע"ו2015-
ביום  9בדצמבר  2015פורסם חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) ,התשע"ו( 2015-להלן" :התיקון"),
שבמסגרתו נקבע ,בין היתר ,תיקון מס'  215לפקודת מס הכנסה כדלקמן:
•

החלת חובת דיווח בשל שימוש בחוות דעת מסוימות כאשר שכר הטרחה של היועץ תלוי בחסכון המס של
מקבל חוות הדעת.

•

דיווח על "חוות דעת מדף".

•

דיווח על עמדה הסותרת עמדה של רשות המסים.

במקביל ,תוקנו באופן דומה גם חוקי המסים העקיפים (מס ערך מוסף ,בלו על הדלק ,מכס ,מס קנייה).
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חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של
רשות המיסים
נישומים עליהם לא תחול חובת הדיווח:
חובות הדיווח החדשות לא יחולו על:
•

מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף  )2(9לפקודה

•

על עסקים קטנים (יחיד או חבר בני אדם):

 oעם הכנסה בשנת המס של עד  3מיליון ש"ח (ללא תמורה ממכירה הונית) וגם
 oעם הכנסה של עד  1.5מיליון ש"ח בגין תמורה על מכירה הונית אם חוות הדעת ניתנה בקשר לאותה מכירה.
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חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות
המיסים -המשך
דיווח על חוות דעת
התיקון מגדיר "חוות דעת" כ( :א) חוות דעת בכתב חתומה על ידי נותן חוות הדעת (ב) שניתנה ,במישרין או
בעקיפין ,לאדם (ג) ומאפשרת או נועדה לאפשר "יתרון מס".
"יתרון מס" מוגדר כלרבות כל אחד מאלה:
( )1הנחה או הקלה מהמס ,דחיית אירוע המס ,הפחתה של סכום המס או של סכום מקדמה ,או הימנעות ממס;
( )2הימנעות מחובה או מהתחייבות לנכות מס במקור או הוצאות ,או להתחשב בהפסד;
( )3דחייה של מועד תשלום המס.
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חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות
המיסים -המשך
דיווח על חוות דעת
סוגי חוות דעת בשלהן יידרש דיווח הן כלהלן:
א .חוות דעת ששכר הטרחה בעדה תלוי בסכום יתרון המס שיווצר למקבל חוות הדעת.
לעניין זה" ,שכר טרחה" מוגדר בחוק כ"סכום של  100,000שקלים חדשים לפחות ,שהוסכם בין הצדדים כי ישולם בעד
חוות הדעת בגין חיסכון המס המירבי הכולל שיווצר למקבל חוות הדעת";

ב .חוות דעת "מדף" -אחת מאלה:
( )1תוכן אחיד -חוות דעת בעלת תוכן אחיד בעיקרו שניתנה לשלושה לפחות בתוך תקופה של שנתיים ,והיא אינה תלויה
בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת (על מי שנתן חוות דעת שהיא תכנון מדף מסוג תוכן אחיד מוטלת
חובה להודיע על כך למי שקיבל אותה ,ובלבד שהוא האדם השלישי ואילך שלו ניתנה חוות הדעת);
( )2יוזמת נותן חוות הדעת -חוות דעת שנותן חוות הדעת הציע אותה למקבל מיוזמתו ,והמקבל חויב בחובת סודיות
לגבי תוכנה.

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות
המיסים -המשך
דיווח על חוות דעת
• דיווח בגין חוות דעת בנוגע למס הכנסה שעומדת בתנאים שפורטו בחוק ,יבוצע בדוח השנתי (באמצעות טופס
שיקבע המנהל -טרם נקבע) שחייב בו אותו אדם שקיבל את חוות הדעת (לא יידרש דיווח ממי שאינו חייב ממילא
בהגשת דוח שנתי).
• הדיווח יהיה על עצם קבלת חוות הדעת ,הפעולה או הנכס הנדונים בחוות הדעת ,וסוגיית המיסוי המושפעת
מחוות הדעת (ניכויים ,פחת ,סיווג הכנסה ,סיווג הוצאה וכל סוגיה אחרת שיקבע המנהל) .לא יידרש צירופה של
חוות הדעת לרשות המסים.
• קבלת חוות דעת לאחר הגשת הדוח לפי סעיף ( 131דוח על הכנסה) או סעיף  166לפקודה (דוח ניכויים) לפי העניין
– תחייב דיווח על קבלתה בתוך  60ימים מיום קבלתה.
• אדם לא יהא חייב בדיווח על חוות דעת מדף עם תוכן אחיד (ראה לעיל) ,שלא ניתנה לגביה הודעה מטעם נותן חוות
הדעת כי היא מהווה תכנון מדף.
• אדם לא יהא חייב בדיווח על חוות דעת שניתנה לו לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה ,השגה או ערעור ,ובלבד שחוות
הדעת ניתנה בתקופה שבה מתקיימים הליכי השומה ,ההשגה או הערעור ,ולגבי אותה שנת מס בלבד.
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חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות
המיסים -המשך
דיווח על עמדה סותרת
דיווח על עמדה הסותרת את עמדת רשות המיסים:
• יידרש דיווח בגין "עמדה חייבת בדיווח" הנכללת בדוח השנתי למס הכנסה ,שהינה עמדה העומדת בניגוד לעמדה
שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח ,ואשר יתרון המס הנובע ממנה (ראה הגדרה
לעיל) עולה על  5מיליון ש"ח באותה שנת מס או על  10מיליון ש"ח במהלך  4שנות מס לכל היותר.

• מספר העמדות שתפרסם רשות המיסים (באתר האינטרנט שלה) לא יעלה על  50בשנה ,אלא בכפוף לאישור שר
האוצר וועדת הכספים של הכנסת .בשנים  2016ו 2017-רשות המיסים תהיה רשאית לפרסם  100עמדות בכל שנה.
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חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של
רשות המיסים -המשך
אי קיום חובת דיווח ותחולת התיקון
• אדם שקיבל חוות דעת או נקט בעמדה הסותרת את עמדת רשות המסים (כהגדרתן לעיל) ולא דיווח כאמור לעיל –
יראוהו כמי שלא הגיש את הדוח לפי סעיף  131או  166לפקודה ,לפי העניין.
• לעניין זה ,יוזכר ,כי מלבד הסנקציות כגון קנסות ,עיצומים כספיים ,ריבית והצמדה ,אי הגשת דוח לפי סעיפים  131או
 166לפקודה מהווה גם עבירה פלילית אשר עלולה להביא לידי הטלת מאסר ו/או קנס.

• אי מתן דיווח על תכנון מדף מסוג תוכן אחיד בידי נותן חוות הדעת למקבל חוות הדעת יגרור הטלת מאסר שנה או קנס
על נותן חוות הדעת.

תחולת התיקון
•

הוראות פקודת מס הכנסה שנקבעו בתיקון יחולו לגבי חוות דעת (מהסוגים שהוגדרו לעיל) שתינתן מיום  1בינואר
 2016ואילך ,ועל עמדה חייבת בדיווח שהובאה בדוח לשנת  2016ואילך.
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חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות
המיסים -המשך
תיקון חוקי המיסים העקיפים לעניין חובת דיווח
תיקון חוקי המיסים העקיפים:
•

במקביל לתיקון פקודת מס הכנסה לצורך החלת חובת דיווח על חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת את עמדת רשות
המיסים – תוקנו במקביל גם חוקי המיסים העקיפים (מס ערך מוסף ,בלו על הדלק ,מכס ,מס קנייה).

•

דיווח בגין חוות דעת שניתנה בתחום מיסים עקיפים ועומדת בתנאים שפורטו לעיל ,יוגש בתוך  60ימים מתום שנת המס
בה התקבל יתרון המס בגין חוות הדעת.

•

דיווח על נקיטת עמדה במיסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על  2מיליון ש"ח בשנה או  5מיליון
ש"ח במהלך  4שנים.

תחולה:

התיקונים שנקבעו לגבי חוקי המסים העקיפים יחולו לגבי דיווח שיש להגישו מיום  1בפברואר ואילך.

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו – 2016
ביום  30בנובמבר  2015פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015
ו ,)2016-התשע"ו( 2015-להלן" :חוק ההתייעלות") ,אשר במסגרתו נכללו ,בין היתר ,שינויים בחקיקת המס.
עיקרי הנושאים שנכללו בתיקון:
• הארכת תקופת ההתיישנות להוצאת שומות ע"י פקיד השומה
• מתן אפשרות להוצאת שומה חלקית בנושא מסוים

• צמצום הטבת המס להפקדות לפנסיה למי שהכנסתו עולה על פי שתיים וחצי מההכנסה הממוצעת במשק (כ-
 24,000ש"ח לחודש)
• נקודות זיכוי בגין ילדים למי שנישא לאלמן או לאלמנה
• הוראת השעה המצמצמת את נקודות זיכוי לאקדמאיים הוארכה עד ליום  31בדצמבר 2018

• הוראת שעה למס שבח של  25%במקום חישוב לינארי בשל מכירת קרקעות ע"י יחידים המיועדות לבניית דירות
מגורים
• הרחבת חובת הגשת דיווחים באופן אלקטרוני והקטנת הקנסות על פיגור בהגשתם
• הגשת דיווח מקוון של מעסיק למוסד לביטוח לאומי
• החלפת מידע מהמוסד לביטוח לאומי לרשות המסים
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תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו – ( 2016המשך)
א .הארכת תקופת ההתיישנות להוצאת שומות על ידי פקיד השומה
• תוקנו הסעיפים  152 ,145ו 167-לפקודת מס הכנסה ,כך שפקיד השומה יהיה רשאי לבדוק את השומה ולקבוע שומה
לפי מיטב השפיטה בתוך  4שנים מתום שנת המס שבה נמסר לו הדוח במקום  3שנים עד כה .במקביל ,תבוטל סמכות
המנהל להאריך את תקופת ההתיישנות להוצאת שומה בשנה נוספת (מעבר ל 3 -השנים).
• בהתאם ,יראו השגה כאילו התקבלה רק בחלוף  4שנים (במקום  3שנים) מתום שנת המס שבה נמסר הדוח (או שנה
מיום הגשת ההשגה ,כמאוחר) ,ואם היא על שומה שנערכה למי שלא הגיש דוח – בתום  5שנים ,ובמקביל בוטלה
השנה הנוספת אשר בסמכות המנהל.
• כמו כן ,פקיד השומה רשאי לשום שומת ניכויים ,כך שיינתנו לו  4שנים (במקום  3שנים) מתום שנת המס שבה הוגש
דוח הניכויים השנתי האחרון של החייב (או תקופת ההתיישנות של שומת ההכנסה של אותו נישום ,כמאוחר מביניהם).
• תחילתם של התיקונים המפורטים לעיל על דוח שיש להגישו לגבי שנת המס  2013ואילך.
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תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו – ( 2016המשך)
ב .מתן אפשרות להוצאת שומה חלקית בנושא מסוים
• תינתן לפקיד השומה סמכות לקבוע לפי מיטב שפיטתו בשומה חלקית את סכום הכנסתו של נישום הנוגע לנושא אחד או
יותר ,וכן את הניכויים ,הקיזוזים והפטורים המותרים מהכנסה על פי כל דין ואת המס שאותו נישום חייב בו.
• לא יהיה בשומה חלקית זו בכדי לפגוע בסמכויות פקיד השומה לבצע שומה או בזכויות הנישום לגבי יתרת הכנסתו של
הנישום.
• פקיד השומה יודיע לנישום על הנושא או הנושאים שבכוונתו לבחון בטרם יחליט אם לקבוע שומה חלקית.
• שומה חלקית ניתן לקבוע פעם אחת בלבד לגבי אותה שנת מס.
• לסעיף זה לא נקבעה סעיף תחילה ספציפי ועל כן לא ברור האם הוא חל על דוחות מס שהוגשו טרם התיקון.
• הערה -טרם התיקון ,ניתן היה להוציא שומה חלקית רק לגבי פעולה החייבת בדיווח הכלולה ברשימת הפעולות שנקבעה
בתקנות.
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תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו – ( 2016המשך)
ג .צמצום הטבת המס להפקדות לפנסיה למי שהכנסתו עולה על פי שתיים וחצי מההכנסה
הממוצעת במשק (כ 24,000 -ש"ח לחודש)
תקרת הטבת ניכוי מהכנסה בעד הפקדה לביטוח פנסיוני תופחת מארבע פעמים השכר הממוצע במשק (כיום כ38,400 -
 ₪לחודש) לשתי פעמים וחצי השכר הממוצע במשק (כ ₪ 24,000 -לחודש) .לפיכך על הפרשות מעסיק מעבר לתקרה
הנ"ל ,ישולם מס על ידי המועסק.
•

תיקון סעיף  47לפקודת מס הכנסה ,כך שגם במקרה שבו רק חלק מהשכר של עובד מבוטח ,ההגבלה של הניכוי לשתי
פעמים וחצי השכר הממוצע במשק (במקום ארבע פעמים) תחול גם על החלק שאינו מבוטח.

•

תקרת הטבת הניכוי מהכנסה בשל הוצאה לרכישת ביטוח מועדף מפני אבדן כושר עבודה תעמוד על השכר הממוצע
במשק בשנת המס מחולק ב 4.8-במקום ב.3-

•

תחילתם של התיקונים המפורטים לעיל ביום  1בינואר .2016

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו – ( 2016המשך)
ד .נקודות זיכוי בגין ילדים למי שנישא לאלמן או לאלמנה
• נוספה הוראה ביחס לחישוב הנפרד ,לפיה בחישוב המס של אישה שנישאה לאלמן יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד
כל אחד מילדיו כאמור בסעיף (66ג)( )4לפקודת מס הכנסה.
• בחישוב המס של גבר שנישא לאלמנה יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיה שהם פעוטות כאמור בסעיף
(66ג)( )5לפקודת מס הכנסה.
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תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו – ( 2016המשך)
ה .הוראת השעה המצמצמת את נקודות זיכוי לאקדמאיים הוארכה עד ליום  31בדצמבר 2018
הוראות הקבע (שזמנית אינן בתוקף)
•

סעיף 40ג לפקודה מעניק נקודת זיכוי אחת בחישוב המס למי שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון ומחצית נקודת
זיכוי למי שזכאי לתואר אקדמי שני .נקודות הזיכוי הנ"ל יינתנו למשך מספר שנות מס ,שהן כמספר שנות לימודיו
האקדמיות ,ובלבד שנקודות הזיכוי לא יינתנו יותר משלוש שנות מס בגין תואר ראשון ובשתי שנות מס עבור
תואר שני.

•

נקודות הזיכוי מובאות בחשבון החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודי התואר (פרט למי
שנדרשת התמחות בתחום עיסוקו והשלמתו היא תנאי להתמחות ,שיכול לבחור שתחילת הזכאות תחל רק בשנה
שלאחר סיום ההתמחות).

•

באופן דומה בוגרי תואר אקדמי שלישי ברפואה או רפואת שיניים זכאים לנקודת זיכוי אחת במשך שלוש שנות
מס ולחצי נקודת זיכוי במשך שתי שנות מס.

•

לפי סעיף 40ד לפקודה תינתן הטבת מס ליחיד שסיים לימודי מקצוע בדמות מחצית נקודת זיכוי במס ,כמספר
שנות לימודיו ,אך לא יותר משלוש שנות מס.
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תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו – ( 2016המשך)
ה .הוראת השעה המצמצמת את נקודות זיכוי לאקדמאיים הוארכה עד ליום  31בדצמבר
( 2018המשך)
הארכת תוקף הוראת השעה
• בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים לשנים  2013ו 2014 -נקבעה הוראת שעה לפיה ,מי שסיים לימודים כאמור בסעיפים
40ג או 40ד לפקודה ,בתקופה שמיום  1בינואר  2014ועד  31בדצמבר  ,2015יהיה זכאי לקבל את נקודת הזיכוי או
מחצית נקודת הזיכוי במשך שנת מס אחת בלבד .היחיד יוכל לבחור אם הוא רוצה לקבל את נקודות הזיכוי בשנת המס
שלאחר שנת המס בה סיים את לימודיו או בשנת המס שלאחריה.
• בתיקון הנוכחי הוארך תוקף הוראת השעה עד ליום  31בדצמבר  .2018לפיכך ,ההוראות הקבועות שתוארו לעיל,
המעניקות את נקודות הזיכוי למשך מספר שנים ולא בשנה אחת בלבד ,יחולו רק על מי שסיים את לימודיו עד  31בדצמבר
 2013או החל מיום  1בינואר .2019
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תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו – ( 2016המשך)
ו .הוראת שעה למס שבח של עד  25%במקום מס שולי בחישוב לינארי בשל מכירת
קרקעות ע"י יחידים המיועדות לבניית דירות מגורים
נקבעה הוראת שעה לתקופה של  3שנים ,בתקופה מיום  1בינואר  2016ועד ליום  31בדצמבר  ,2018כך שלגבי
מכירת קרקע בידי יחידים ,יחול שיעור מס שבח מופחת של עד  25%על חלק השבח הריאלי המיוחס לתקופה שעד
יום התחילה ( ,)5.11.2001במקום מס שולי ,בהתקיים התנאים הבאים:
(א) המכירה היא של זכות במקרקעין שהיא קרקע שתכנית הבניה שחלה לגביה מתירה בניה על הקרקע של 8
דירות לפחות המיועדות לשמש למגורים .חשוב לציין כי גם עסקאות קומבינציה נכללות בהגדרה.
(ב) המכירה היא מיחיד לקבלן רשום ,והקרקע הנמכרת תהווה מלאי עסקי בידיו .לגבי אלה:
 (1מכירה של קרקע שכלולה בשטח שתוכנית הבניה שקיימת לגביו מתירה בניה של  1,000דירות לכל
הפחות וביום המכירה ניתן היתר בניה ל  10%לכל היותר מהדירות המותרות לבניה בשטח שחלה עליו
התוכנית כאמור.
 (2זכות במקרקעין בקרקע שתכנית הבנייה שקיימת לגביה מתירה בנייה של  1000דירות לפחות.
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תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו – ( 2016המשך)
ו .הוראת שעה למס שבח של עד  25%במקום מס שולי בחישוב לינארי בשל מכירת
קרקעות ע"י יחידים המיועדות לבניית דירות מגורים -המשך
(ג) לגבי קרקעות שאינן עומדות בתנאי הפסקה הקודמת קיימות תקופות מקסימום לבנייה -לגבי זכות במקרקעין בקרקע שתכנית הבנייה
שקיימת לגביה מתירה בנייה של פחות מ 1000-דירות – עד תום ה"תקופה הקובעת" הסתיימה בנייתן על הקרקע של כל הדירות המיועדות
לשמש למגורים המותרות לבנייה לפי תכנית הבנייה החלה על הקרקע במועד סיום הבנייה (בעסקת קומבינציה יש לסיים רק  8דירות המיועדות
לשמש למגורים); לעניין פסקה זו יראו בקבלת אישור להספקת חשמל ,מים או חיבור של טלפון לבניין ,כסיום הבנייה;
"התקופה הקובעת" –
פחות מ 251 -דירות – 42חודשים מיום המכירה.
 251עד  1000דירות–  48חודשים מיום המכירה.
חריגים :שיעור המס המופחת כמפורט לעיל ,לא יחול על:
•

מכירת קרקע לבניה למגורים שנעשתה בלא תמורה ,או בין קרובים ,או שחל לגביה פטור ממס ,כולו או חלקו ,או שיעור מס מופחת לפי
החוק או לפי פקודת מס הכנסה ,או שהיא שינוי ייעוד שחלות לגביו הוראות סעיף (5ב) לחוק מיסוי מקרקעין.

•

פעולה באיגוד.

לעניין זה" ,קרוב" -לרבות איגוד השולט בו ואיגוד שבשליטת השולט בו.

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו – ( 2016המשך)
ז .הרחבת חובת הגשת דיווחים באופן אלקטרוני והקטנת הקנסות על פיגור בהגשתם
על מנת להגביר את האכיפה ,לשפר את השירות הניתן לציבור הנישומים ,לפשט ולייעל את תהליכי הדיווח לרשות
המסים נוספו התיקונים הבאים במסגרת חוקי המס השונים (פקודת מס הכנסה ,מע"מ ,חוק הבלו על דלק ,מס קניה,
חוק מיסוי מקרקעין):

א -חובת דיווח מקוון של רווח/הפסד הון במכירת נכס לפי סעיף  91לפקודת מס הכנסה;
ב -חובת הגשת דוח מקוון על ידי חבר בני אדם בגין הכנסותיו בשנת המס לפי סעיף  131לפקודת מס הכנסה;
ג -נוספה הוראה המסמיכה את שר האוצר לקבוע כי דוחות ,מסמכים או טפסים נוספים שיש להגיש לרשות
המסים ,כולם או חלקם ,יוגשו באמצעים אלקטרוניים בלבד ,ולקבוע כאמור גם לגבי מי שלא חלה עליו חובת
הגשה באופן מקוון אך בחר בכך;
ד -נוספה הוראה המסמיכה את שר האוצר לקבוע פטור מחובת הגשה באופן מקוון לגבי סוגי חייבים בדיווח;
ה -נוספה הוראה המסמיכה את המנהל לקבוע כללים לגבי הגשה באופן מקוון ביחס להליכי הזיהוי לצורך ההגשה,
אופן ההגשה ,הארכת מועד ההגשה והטפסים והמסרים האלקטרוניים שיש להשתמש בהם לצורך ההגשה;

ו-

נקבע כי דוח ,מסמך או טופס שהוגשו באופן מקוון בהתאם לכללים שקבע המנהל יראוהו כאילו נחתמו ,וזאת אף
אם לא יכללו חתימה אלקטרונית מאושרת בהתאם לאמור בסעיף (2א) לחוק חתימה אלקטרונית;

ז -נקבע כי דוח ,מסמך או טופס שיוגש שלא על פי הכללים
יראו בו כאילו לא הוגש;
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תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו – ( 2016המשך)
ז .הרחבת חובת הגשת דיווחים באופן אלקטרוני והקטנת הקנסות על פיגור בהגשתם -המשך
ח -נקבע כי חבר בני אדם יגיש דוח שנתי מקוון עד יום  31במאי שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח לפי סעיף 132
לפקודת מס הכנסה.

ט -תחילתם של התיקונים המפורטים לעיל על דוח שיש להגישו לגבי שנת המס  2015ואילך ולאחר ששר האוצר יקבע
את הכללים לגבי ההגשה באופן מקוון כאמור לעיל.
י-

הקטנת העיצומים הכספיים /קנסות על אי הגשת הדוחות בזמן -במקביל להרחבת חובת הדיווחים המקוונים ,הוקטנו
הקנסות /העיצומים הכספיים על פיגור בהגשתם לסכום של  500ש"ח בגין כל חודש מלא של פיגור בהגשת הדוח.
תחילת התיקון מיום  1בינואר .2016
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תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו – ( 2016המשך)
ח .הגשת דיווח מקוון של מעסיק למוסד לביטוח לאומי
הרקע לתיקון -המוסד לביטוח לאומי מקבל דיווח ממעסיקים על קליטת עובדים חדשים דרך רשויות המס .דיווח זה מוגש אחת לשנה ומתקבל
במוסד לביטוח לאומי רק מספר חודשים לאחר מכן .מכך יוצא כי המוסד לביטוח לאומי מקבל דיווח על עובד חדש שנקלט רק כשנה וחצי לאחר
מועד קליטתו .בשנה וחצי הנ"ל העובד החדש ייחשב בביטוח הלאומי כמי שאינו משלם את דמי הביטוח וייתכן אף שחשבונו יעוקל בשל כך.
הפערים בזמני הדיווח יוצרים בעיה נוספת הנוגעת למקבלי קצבאות.
התיקון -נקבעה חובת דיווח של מעסיק על עובדיו ישירות למוסד לביטוח לאומי ,כמפורט להלן:
א-

מעסיק או מי שמשלם פנסיה מוקדמת יגיש למוסד באופן מקוון דוח על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת ששילם למי שבעדו הוא חייב או
היה חייב בתשלום דמי ביטוח במועדים המפורטים להלן:
−

עד יום  18ביולי בכל שנה – לגבי החודשים ינואר עד יוני של אותה השנה;

•

עד יום  18בינואר בכל שנה – לגבי החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה;

•

עד יום  30באפריל בכל שנה – לגבי שנת המס שקדמה לה .ככל שתינתן לכלל המעסיקים ארכה להגשת דוח לפי סעיף  166לפקודת מס
הכנסה ,יוארך אף המועד האמור להגשת הדוח.

ב-

נוספה הוראה המסמיכה את השר לקבוע סוגי מעסיקים או משלמי פנסיה מוקדמת שיגישו דוח כאמור באופן שאינו מקוון בהתאם להוראות
שיקבע.

ג-

נקבע קנס מנהלי למי שלא הגיש דוח מקוון בתוך  60ימים מהמועדים הנקובים לעיל.

ד-

תחילתם של התיקונים המפורטים לעיל הינו מיום  1בינואר  2016על דוח שהוגש בעד שנת הכספים  2016ואילך.
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תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב
 2015ו – ( 2016המשך)
ט .החלפת מידע מהמוסד לביטוח לאומי לרשות המסים
• נוספה בפקודת מס הכנסה הוראה המאפשרת לרשות המסים לקבל מאת המוסד לביטוח לאומי דוח שקיבל המוסד
באופן מקוון מהמעסיקים כאמור לעיל.
• לאור התיקון כאמור וכדי שלא ליצור נטל נוסף על המעסיקים של דיווח כפול ,הן למוסד לביטוח לאומי והן לרשות המסים,
בוטלו הסעיפים הקטנים (ב )1עד (ב )3לסעיף  166לפקודת מס הכנסה (שעד כה תחולתם הוקפאה בפועל וטרם
נאכפה) ,כך שבמקום הדיווח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי ,בשל ארבעה חודשים
רצופים בשנת המס ,הקבוע כיום בפקודת מס הכנסה ,ידווחו המעסיקים למוסד לביטוח לאומי כל חצי שנה.
• תחילתם של התיקונים המפורטים לעיל ביום  1בינואר .2016
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חילופי מידע לפי הסכם בין-לאומי ולא רק מכוח אמנות למניעת כפל מס
תיקון מס'  207לפקודת מס הכנסה (פורסם ביום )26/11/15
• נוסף פרק רביעי לפקודת מס הכנסה ,במסגרתו ניתנה למנהל רשות המסים (או מי שהוא הסמיך לכך) ,הסמכות
להעביר מידע לרשות מס במדינה זרה שיש עמה הסכם בין לאומי וכן הסכם לחילופי מידע ,בכפוף לסייגים שבהסכם
ולהתקיימותם של כל התנאים המפורטים בתיקון האמור ,שמטרתם ,בין היתר ,להבטיח כי תישמר סודיות המידע אצל
הגורם המקבל וכי לא יועבר מידע אשר נאסר על רשות המסים במפורש בחוק לעשות בו שימוש לצורך גביית מסים.
• על המנהל להודיע לתושב ישראל על הכוונה להעביר מידע לגביו לפחות  14ימים לפני העברת המידע ,אלא אם כן
רשות המס של המדינה הזרה ביקשה שלא להודיע כאמור.

• לצורך איסוף המידע לשם העברתו למדינה אחרת לפי הסכם בין-לאומי ,יהיו למנהל ולפקיד השומה הסמכויות שיש
להם לפי סעיפים  135עד 140א לפקודת מס הכנסה ,הנתונות להם לצורך אכיפת דיני המס בישראל.
• תחילתו של תיקון  207הינה מיום  1בינואר .2016
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עדכונים וחידושים בהיבטי מיסוי
עדכוני פסיקה שפורסמו במהלך שנת 2015
רו"ח אופיר סולמי ,שותף ,מנהל מחלקת שינוי מבנה-
מיזוגים ורכישות ,חטיבת המסDeloitte ,

הליכי שומה –
פסיקה חדשה

מנחם אורן – פתיחת שומה סופית של יזם נדל"ן בשל מכירות דירות מגורים
בידי קרוביו שמומנו על ידו (ע"מ )20435-01-11
• המחלוקת בערעור זה נסובה על צו ,מכוח סעיף  147לפקודה ,על פיו נפתחה שומה בהסכם
שהוצאה למערערים ,ולהכנסה המוסכמת הוספה הכנסה ממכירת שתי דירות על ידי קרובי
משפחה של המערערים.
• פקיד השומה סבר שמדובר בעיסקה אקראית שטיבה היא עיסקה מלאכותית וייחס אותה
למערערים.
• בית המשפט המחוזי קבע כי אכן מכירת הדירות הינה "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" ,וכי,
התרשלות המשיב ,אשר הגיע להסדר שומה עם המערערים בעוד אגף החקירות המשיך
בחקירתו ,אומנם אין בה כדי לשלול ממנהל רשות המיסים להפעיל את סמכותו לפי סעיף
 147לפקודה ,אך מנגד יש להביא בחשבון את אשמה התורם של הרשות למצב שנוצר
ולהקטין את השומה .לאור זאת ,קבע כי המערערים ישלמו  2/3מסכום המס הנגזר מהשומה
שהוצאה להם.
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צבי אייזינגר– שימוש בסמכות מנהל רשות המיסים לפתוח הסכם שומה
(ע"א )3604/13
•

•
•

•

מנהל רשות המיסים הפעיל את סמכותו לפי סעיף  147לפקודה ופתח שומה שעוגנה בהסכם
בין הצדדים בנוגע למיסוי אופציות .ההסכם שנערך עם הנישום בנוגע למיסוי אופציות ,נערך
בניגוד להחלטת מיסוי ספציפית שניתנה לתכנית אופציות בחברה שבה הוא הועסק.
ביהמ"ש המחוזי קבע שלא התקיימו הנסיבות המצדיקות שימוש בסמכות האמורה בסעיף
.147
רשות המסים ערערה לבית המשפט העליון אשר פסק :כי הסמכות לפי סעיף  147חלה גם
מקום שהשומה נעשתה בהסכם ,אם כי נדרשת "הצדקה מיוחדת" כדי לפתוח שומה
שבהסכם ,וממילא המקרים שבהם יעשה שימוש בסמכות לגבי שומה כאמור יהיו חריגים.
לגופו של עניין נקבע כי הפעלת סמכות המנהל לפי סעיף  147בנסיבות המקרה הנדון הייתה
כדין ,משום שמדובר בהסכם שומה אשר כבר כשנכרת היה מנוגד להוראות הפקודה,
להחלטת מיסוי ספציפית ,להנחיית היועץ המשפטי ולמדיניות רשות המיסים ,כך שמדובר
בהסכם מנוגד לדין.
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אהרונוב – במקרים מסוימים רשאי פקיד השומה לדרוש הגשת דוחות אפילו
לאחר  13שנים (ע"מ )57131-01-14
•

•

•

•
•

המערער כיהן בשנים הרלבנטיות בתפקיד יו"ר עמותת צעירי אגודת חב"ד ולא דיווח לרשות המסים
על הכנסותיו מהעמותה או מכל מקור אחר .חשד למעילות כספים בעמותה גרם לפתיחת חקירה
ולאחר קבלת ממצאי החקירה ,דרש פקיד השומה מהנישום כי יגיש דו"חות על הכנסותיו לשנים
.1997-2008
הנישום לא הגיש דוחות ולכן נקבעה לו שומה על פי מיטב שפיטה לשנים  1997-2001ובהמשך הוצא
צו.
ביהמ"ש המחוזי בירושלים קבע כי הפקודה אינה מגבילה את סמכות פקיד השומה לדרוש מכל אדם
דו"ח ,והוא אינו כבול באותו שלב להוראות סעיף 145א( )2לפקודה המאפשרת לו לקבוע לפי מיטב
שפיטתו את סכום הכנסתו של הנישום רק תוך שלוש שנים מתום שנת המס שבה נמסר הדו"ח.
המגבלות החלות על פקיד השומה בעניין זה הן המגבלות החלות על כל רשות מינהלית לפי כללי
המשפט המינהלי ,כאשר סבירות מעשי המנהל תיבחן בכל מקרה לגופו לפי נסיבותיו.
לגופו של עניין ,נקבע ,כי הדרישה שנשלחה כ 13 -שנים לאחר תום שנת המס הראשונה בה נדרש
להגיש דו"ח עומדת במתחם הסבירות.
עוד נקבע כי אין מקום להקיש בין המקרה דנא לבין דיני ההתיישנות האזרחיים החלים לפי חוק
ההתיישנות ותחילת תקופה זו צריכה להימנות רק עם היוודע תוצאות החקירה הפלילית ולא בסמוך
להפקת ההכנסות על ידי המערער מלפני  13שנה ,וזאת כמתחייב מהוראות סעיפים ( 7השעיית מרוץ
ההתיישנות עקב התנהגות פסולה של הנתבע) ו( 8-התיישנות שלא מדעת) לחוק ההתיישנות.
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וינברג – לא ניתן להעלות בפני ביהמ"ש טענות שלא הועלו בהשגה (ע"א
)5238/13
•

•

•

פסק הדין עסק בשאלת זכאותו של וינברג לפטור ממס רכישה בגין רכישת הזכויות בדירות
מחברה )ללא תמורה) אגב פירוקה ,על פי תקנה (27ב) לתקנות מיסוי מקרקעין ,לפיה
העברת זכות במקרקעין מאיגוד ליחיד אגב פירוק פטורה ממס רכישה אם הזכות "הייתה
בבעלותו" האיגוד עד ליום  27ביולי .1983
ביהמ"ש העליון קבע כי לא ניתן להעלות בפני ביהמ"ש טענות שלא הועלו בהשגה ,וקבע כי
חובתו של כל צד בהליך אזרחי לכלול את כלל טענותיו ולהציג את גרסתו במלואה ובהזדמנות
הראשונה ,כשלעניין זה ההזדמנות הראשונה הייתה ההשגה.
ייתכנו מצבים חריגים שבהם ערכאת הערעור תסכים לקבל ראיות חדשות ובכדי להשיג
שומת אמת ,אולם העניין דנן אינו נמנה עם החריגים ,ואין זה מתפקידה של ערכאת הערעור
לאפשר למבקש לערֹוך "מקצה שיפורים" לטיעוניו.

הערה ראה תיקצור פס"ד רובומטיקס להלן ,שבו צמצם לכאורה הרכב אחר של ביהמ"ש העליון את הקביעה
הנ"ל.
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34

רובומטיקס – ניתן להעלות לפי שיקול דעתו של ביהמ"ש טענות שלא הועלו
בהשגה (ע"א )1830/14
•

•
•

•

•

ביהמ"ש המחוזי הורה על מחיקת טענות עובדתיות מתצהירו של מנהל החברה מהסיבה
שהטענות לא הועלו בשלב ההשגה ,וכי אין לאפשר לחברה "מקצה שיפורים" במסגרת הליך
הערעור.
החברה הגישה לביהמ"ש העליון בקשת רשות ערעור על החלטה זו אליה הצטרפו לשכת
עורכי הדין בישראל ולשכת רואי החשבון בישראל כ"-ידידי בית המשפט".
אמנם ביהמ"ש העליון אישר את קביעתו של ביהמ"ש המחוזי ,אולם הוא צמצם את
השלכותיה בכך שקבע כי מדובר בהחלטה קונקרטית של בית המשפט המחוזי המוגבלת
לעובדות המקרה שעמד לפניו ,בו נפלו ליקויים בתצהיר שהוגש על ידי החברה אשר ביקשה
להעלות טענה חדשה הסותרת את הטענה שנטענה בזמן אמת.
נפסק כי הצדדים לערעור מס רשאים להעלות לפני ביהמ"ש טענות לשם בירור מס אמת,
בכפוף לכך שאפשרות זו לא תנוצל לרעה ,בנתון לשיקול דעת הערכאה הדיונית ,וכי טענות
המבקשת בעניין שלפנינו אינן אלא "התפרצות לדלת פתוחה".
עם זאת הובהר כי אין באמור כדי לאפשר לנישום העלאת טענות חדשות ללא כל מגבלה
לפני בית המשפט המחוזי אשר לו שיקול דעת בעניין זה.

הערה ראה פס"ד וינברג לעיל ,שניתן זמן קצר קודם לכן ע"י הרכב אחר של ביהמ"ש העליון ,שבו נפסק

באופן מחמיר יותר בסוגיה דומה.
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ינקו וייס – קבלת טענת התיישנות למרות שהמייצג ידע על שידור השומה
לפני מועד ההתיישנות (ע"א )8051/14
•
•
•

ביהמ"ש העליון קבע כי שידור השומה למערכת שע"מ אינו מהווה את השלמת סמכויותיו של
פקיד השומה ,שכן הוא טרם שלח את השומה הסופית והחתומה אל הנישום.
אף אם הנישום מודע בפועל לקיומה של שומה זו ,הוא עשוי לחשוב שהשומה עשויה להיות
מבוטלת ושאינה סופית.
ביהמ"ש קבע כי על מנת להימנע ממחלוקות עובדתיות מעין אלה ,אשר יפגעו בערך הוודאות
של הנישום ויפגעו ביכולתו לכלכל את צעדיו החל במועד ברור ומוגדר ,רק שומה ששודרה ואף
נשלחה לנישום לפני מועד ההתיישנות תהא תקפה.
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דמארי והירשזון – מתן אפשרות לקיזוז הפסדי לאחור במקרה של
כספי גניבה שהוחזרה (ע"א )4157/13
•

•

•

•
•

אילנה דמארי ("המערערת") הורשעה בבית המשפט בגניבה של כ 2.4 -מיליון ש"ח מחשבון
מעסיקתה  -קופת חולים מכבי .בשנת  ,2010במסגרת הסכם פשרה ,השיבה המערערת את
כספי הגניבה .פקיד השומה הוסיף להכנסתה של המערערת את סכום ההשבה המשוערך,
כהכנסת עבודה לפי סעיף  )2(2לפקודה.
אברהם הירשזון ("המערער") הורשע במעילה בכ 1.9 -מיליון ש"ח .תוך כדי ההליך ,השיב
המערער סך של כ 1.7 -מיליון ש"ח לידי ההסתדרות .למערער נערכה שומה ,שהוסיפה
להכנסתו בכל שנת מס ,חמישית מסכום הגניבה כהכנסה החייבת מעסק לפי סעיף )1(2
לפקודה.
הערעורים למחוזי :המערערים טענו כי נוכח השבת הכספים ההכנסה כלל לא הגיעה לידיהם,
וכי יש לאפשר להם לנכות את הסכומים שהושבו מההכנסה שחושבה בעניינם .ערעורם נדחה.
הכרעת ביהמ"ש העליון בערעורים המאוחדים :יש למסות כספים שמקורם בפעילות בלתי
חוקית ,ולכן הם חייבים במס ,הגם שעל העבריין רבצה בפועל החבות להשיבם למדינה.
ביהמ"ש קבע כי כספי הגניבה שהושבו אינם אסורים בניכוי לפי סעיף  )16(32לפקודה ,אך אין
אפשרות חוקית לנכות סכומים אלה כהוצאה רטרואקטיבית בשנות המס של הגניבה.
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דמארי והירשזון – מתן אפשרות לקיזוז הפסדי לאחור במקרה של
כספי גניבה שהוחזרה (ע"א  - )4157/13המשך
•

•

•
•

•

לעניין שאלת הזכאות לקזז את תשלומי ההשבה כהפסד באופן רטרואקטיבי -נקבע
כי בתנאים מסוימים ניתן להשתמש באמצעי זה כדי למנוע גרימת עוול לנישום ,וכך
הותר בקיזוז חלק מההשבה.
נקבע כי הגם שסעיף  28לפקודת מס הכנסה אינו מעגן מפרשות את אפשרות
הקיזוז לאחור ,יש לאפשר ,במקרים המתאימים וכדי להגשים צדק ,לגבות מס אמת
ולמנוע גרימת עוול ,קיזוז לאחור ,דוגמת המקרה שבו עסקינן.
נספק כי יש לאפשר למערערים לקזז לאחור רק מחצית מהסכומים שהשיבו
כהפסד ,בבחינת הטלת "אשם תורם".
עוד נקבע כי "אין משמעות הדברים שמעתה תתקבל כל בקשתו של פלוני לקיזוז
רטרואקטיבי בטענה כי רק כך תימנע עוולה" ,ואף צמצם את תחולתו של הקיזוז
הרטרואקטיבי לשימוש "בהתאם לשכל ישר ולנסיבות".
הערה  -בית המשפט העליון פותח פתח לאפשרות של קיזוז הפסדים לאחור
במקרים מיוחדים .למיטב ידיעתנו ,רשות המסים הגישה בקשה שהתקבלה לדיון
נוסף בפני הרכב מורחב של בית המשפט העליון.
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תדיראן – הכרה במכירת סימן מסחר ולוגו כמכירת מוניטין
ובנפרד מעסקת מכירת מניות (ע"א )749/13
• בשנת  1996עברה תדיראן שינוי מבנה במסגרתו העניקה תדיראן לתדיראן קשר הרשאה ,שאינה ניתנת
להעברה ,לעשות שימוש בסימן המסחרי ובלוגו שלה.
• בשנת  1999נמכרה תדיראן קשר לצד ג' ,במסגרת המהלך נחתם הסכם בין המערערת לתדיראן קשר
למכירת השם והלוגו של תדיראן קשר.
• תדיראן דיווחה על ההסכם כעל תמורה בגין מכירת מוניטין החייבת במס בשיעור של .10%
• ביהמ"ש המחוזי דחה את עמדת תדיראן וקבע ,שככל ויש מוניטין ,יש לייחסו לתדיראן קשר ולא למערערת,
ולכן אין היא זכאית לשיעור המס המופחת.
• ביהמ"ש העליון קבע כי לאחר ההסכם מ 1996 -נותרו המוניטין בידי תדיראן והם נמכרו על ידה לתדיראן
קשר רק ב.1999-
•

ביהמ"ש הדגיש כי המקרה הנוכחי הוא חריג ,שבו הוכח כי בשנת  1996הועבר "העסק החי"
מתדיראן לתדיראן קשר במנותק מהמוניטין ,אשר נמכר רק  3שנים לאחר מכן .זאת ועוד ,נסיבות
המקרה דנן מעידות כי הפרדת עסקת מכר המניות מעסקת מכר המוניטין ,אינן בגדר פיצול מלאכותי
של תמורת המכירה.

•

אין בקביעה במקרה דנן בכדי "לפתוח את הסכר" והכלל היה ונותר כי מוניטין נמכרים כחלק בלתי
נפרד מהעסק החי .לכן נדירים הם המקרים בם תוכר מכירתו של מוניטין במנותק מעסק ,במיוחד
כשמכירה זו מבוצעת תקופה לא מבוטלת לאחר מכירת העסק עצמו.
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כלל – האם עסקת רכישת מניות יכולה לכלול גם רכישת מוניטין
וסינרגיה? (ע"א )3890/13
• ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי אשר דחה את טענת החברה בנוגע לרכישת מניותיהן של
שלוש חברות לניהול קרנות פנסיה ,כי לא רכשה מניות בלבד ,אלא גם נכס נוסף הנלווה אליהן מוניטין
ולחילופין סינרגיה.
• ביהמ"ש המחוזי קבע שהחברה לא הצליחה להוכיח כי אכן רכשה מוניטין בנפרד מהמניות ,שכן באף
אחת מן העסקאות לא הוכח כי רשימת הלקוחות מהווה נכס העומד בפני עצמו בנפרד מהמניות
הנרכשות וכי למעשה מדובר בפעילויות שאינן נפרדות מפעילות החברה ומגולמות בשווין של המניות.
• לא הוכח כי שולמה פרמיה כלשהי עבור רכישת המוניטין והמחיר היה אך ורק עבור רכישת המניות.
• ביהמ"ש העליון דחה אף הוא את הערעור וקבע כי אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו
בפסק דינו של ביהמ"ש המחוזי.
•

יצוין כי בית המשפט המחוזי ואף בית המשפט העליון לא שללו קיומה של עסקת מניות ורכישת מוניטין
בצידה ואף רשויות המס הסכימו לכך שתתכן עסקה בה תועדף המהות הכלכלית על פני הצורה ובכלל
זה עסקה לרכישת מניות ומוניטין.

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

ברק גז סוכנויות– מפיץ יכול לצבור לעצמו מוניטין במנותק
מהמוניטין של היצרן (ע"א )4710/12
• החברה העוררת פעלה כספקית גז ומכרה מוניטין שצברה כמפיצה.
• ביהמ"ש המחוזי קבע כי אין מדובר בעסקה למכירת מוניטין.
• ביהמ"ש העליון בחן האם מפיץ יכול לרכוש מוניטין וקבע כי במהלך עבודתו כמפיץ של המוצר

שאותו הוא משווק ,יכול מפיץ לצבור לעצמו מוניטין כסוחר/סוכן ,במנותק מהמוניטין של היצרן
או של המוצר המשויך ,ככלל ,ליצרן.
• ביהמ"ש העליון הפך את קביעת ביהמ"ש המחוזי ,וקבע כי החברה העוררת מכרה מוניטין
שצברה כמפיצה.

• הנטל להוכיח מהו אותו חלק מהתמורה הכוללת שהתקבלה שיש לייחס למוניטין לעומת פיצוי
על נטילת זכויות ההפצה ,מוטל על המערערת .המערערת לא הציגה ראיות לחלק המוניטין.
משכך ,החליט ביהמ"ש לקבוע על דרך האומדנה "על הצד הנמוך" כי יש לייחס 25%
מהתמורה למוניטין ,בציינו שאילו היו מוצגות בפניו ראיות מצד המערערת ,ייתכן כי ניתן היה

לייחס חלק גדול יותר למוניטין.
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מקסון– שינוי מודל עסקי (ע"מ )46602-05-14
• פקיד שומה כפ"ס הוציא למערערת צווים בעקבות "שינוי מודל עסקי" במסגרתו מכרה את
נכסי הקניין הרוחני שלה (עליהם חויבה במס רווחי הון).

• כמו כן ,מפני שבפועל לא שולמה למערערת תמורה בגין אותה מכירה ,זקף המשיב למערערת
הכנסות ריבית רעיונית.
• המערערת עתרה לקבלת הערעור על הסף מ 4-סיבות :היעדר מקור נורמטיבי להוצאת
הצווים ,היעדר סמכות לחייב בריבית רעיונית ,היעדר תימוכין והנמקה מהותית בשומות

והיעדר יסוד עובדתי בשומה החלופית שהוציא המשיב.
• עוד טענה המערערת ,כי המשיב טוען לעסקה מלאכותית מבלי לנקוב במפורש בסעיף 86
לפקודה ,וזאת לאור העובדה כי שימוש בסעיף מעביר את נטל השכנוע אל כתפיו.
• ביהמ"ש המחוזי דחה את טענות המערערת וקבע כי באשר להיפוך נטלי הראיה בתיק ,דבריו

של המשיב אינם מצביעים בהכרח על כך שטענתו הינה אכן שנעשתה עסקה מלאכותית
כמשמעותה בסעיף  ;86וכי המערערת לא יישמה נכונה את ההבחנה בין סיווג מחדש לבין
עסקה מלאכותית .במקרה הנדון מדובר בטענה לסיווג מחדש ולא בטענה לעסקה מלאכותית,
וממילא אין מקום להורות על העברת הנטל.
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הוצאות מימון בעקבות
פס"ד פז גז,
פי גלילות וטיוטת
חוזר מס הכנסה
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בראון פישמן – ניכוי הוצאות מימון ששימשו להפקת הכנסה
מדיבידנד בין-חברתי (ע"א )3892/13
• בית המשפט העליון קבע כי יש לייחס הוצאות מימון לדיבידנד שמקבלת חברת
אחזקות לפי סעיף (18ג) לפקודת מס הכנסה.
• כמו כן קבע בית המשפט כי מאחר שהוצאות המימון שימשו לייצור הכנסות
מדיבידנד ,אין מקום להגדירן כהוצאות הוניות ששימשו לרכישת המניות ,ובהתאם
אין להתיר את היוונן לעלות המניות .עם זאת ,בנסיבות המקרה ,פקיד השומה
הסכים להתיר להוון לעלות ההשקעה את עודף הוצאות המימון על הדיבידנד
שהתקבל.

תכנוני מס
כיצד ניתן למזער את תוצאות פסק הדין ?
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ניכוי הוצאות מימון בגין הלוואה ששימשה לחלוקת דיבידנד
• בעניין פז גז בית המשפט העליון סירב להתיר את ניכוי הוצאות המימון בהתבסס על פרשנות
פורמליסטית של סעיף  )1(17לפקודה ומתוך חשש מפני פתיחת פתח רחב מידי לטענות בדבר קשר
עקיף בין הוצאות המימון בגין הלוואה ששימשה לחלוקת דיבידנד ובין ייצור ההכנסה .על הכרעתו זו של

בית המשפט העליון נמתחה ביקורת רבה.
• בעניין פי גלילות סברה השופטת ארבל כי יש מקום לאבחן את המקרה הנוכחי מזה שבפרשת פז גז.
לדעתה ,המקרה בפרשת פי גלילות פשוט וברור הרבה יותר ,זאת כאמור מפני שאין מחלוקת עובדתית

על כך שאת הרווחים שהצטברו בדוחותיה הכספיים השקיעה הנישומה ברכוש קבוע ולכן לא נותרו
בידה מזומנים לצורך חלוקת דיבידנד בשנים שלאחר מכן.
• ההבחנה שביקש בית המשפט לבצע בין הכלל ,האוסר את ניכוי הוצאות המימון ,ובין החריג לכלל זה,
אינה ברורה .בפועל כל מקרה נבחן על פי נסיבותיו ומקום בו מתקיימת שקילות כלכלית ,יותרו ההוצאות
בניכוי.
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טיוטת חוזר מס הכנסה ביחס להתרת הוצאות מימון בניכוי
•

בעקבות פסקי הדין בעניין פז גז ופי גלילות ,שעסקו בהתרת ניכוי הוצאות מימון בגין הלוואה ששימשה

לחלוקת דיבידנד ,גובשה על ידי רשויות המס טיוטת חוזר מס הכנסה מעודכנת ,הנוקטת בגישה
ליברלית יותר ביחס להתרת הוצאות מימון בניכוי.
•

עמדתה המעודכנת של רשות המיסים היא כי בכל מקרה בו יכול הנישום להוכיח שקילות כלכלית
וקיומם של רווחים בעסק ,רשאי הנישום להשתמש ברווחים לכל מטרה שהיא ,בין לחלוקת דיבידנד ,בין
למשיכתם למחייתו ובין להשקעה שאינה מניבה לעסק הכנסות.

•

לפיכך ,ולאור האמור לעיל ,במקרים בהם ההון העצמי גבוה מהנכסים שאינם מניבים ,אין לייחס
הוצאות מימון לנכסים שאינם מניבים ,כך שכל הוצאות המימון תיוחסנה לנכסים המניבים ותותרנה
בניכוי.
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"אלון"– חובת קיזוז הפסד מעסק כנגד הכנסות מדיבידנד מחו"ל ,אי-התרת זיכוי
עקיף בשל מס ששולם בחו"ל אולם החוזר בשנים מאוחרות (ע"מ )1092-04-12
• המערערת חברה תושבת ישראל הינה בעלת השליטה בחברת אלון ארה"ב הרשומה בטקסס ("חברת
הבת") .הערעור נוגע לשנות המס .2004-2006
• חברת הבת חילקה למערערת דיבידנד שמקורו ברווחים שנצברו בשנים  ,2005-2006שבשלו תבעה
המערערת זיכוי בגין ניכוי מס במקור על דיבידנד בשיעור "( 12.5%זיכוי ישיר") וזיכוי בגין מס חברות

בשיעור  35%ששולם בארה"ב ("זיכוי עקיף") .בשנת  2006רשמה החברה הישראלית הפסד כתוצאה
מפעילותה העסקית ("ההפסד העסקי").
• בשנת  2008כתוצאה מקיזוז הפסדים אחורה ,קיבלה חברת הבת החזר מס בגין השנים ,2005-2006
אותו סיווגה כמענק.

• ביהמ"ש המחוזי קבע :לעניין הזיכוי העקיף ,כאשר מדובר בדיבידנד שמקורו בהכנסות ששולם עליהן מס,
גם אם הכנסות אלו הופקו בחברות המוחזקות מספר דורות מתחת לחברה הבת ,יותר הזיכוי העקיף
לחברה מחלקת הדיבידנד כל עוד שולם המס ברמת חברת הבת או החברה הנכדה.
• לעניין קיזוז ההפסדים אחורה נקבע כי הואיל והמערערת לא שילמה את המס בפועל ,אין להתיר לה זיכוי

ממס זה .כמו כן אין לקבל את הטענה שהקיזוז אחורה הינו "מענק" שניתן על ה ,IRS-אלא שניצול
הפסדים לאחור מהווה החזר של המס ששולם ולכן לא שולם מס בפועל על ידי חברת הבת.
• לעניין חובת קיזוז הפסד עסקי שוטף מהכנסת הדיבידנד מחו"ל ,נקבע כי חובת קיזוז הפסד עסקי שוטף
כנגד ההכנסות מדיבידנד מחו"ל ,תחול גם במקרה שבו שולם מלוא המס או רובו באמצעות מנגנון
הזיכוי העקיף (דהיינו ,שההפסד העסקי יקוזז כנגד הכנסה פטורה ממס או חייבת במס בשיעור נמוך).
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ניהול ידע תומך ביצועים במחלקות
כספים
עידו נמיר ,שותף ,מנהל תחום ניהול ידע,
מערך הייעוץDeloitte ,

בארגונים רבים...

במחלקות
כספים
קיים ידע רב
"באוויר"
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כלומר  -בראשם
של העובדים,
שאינו מתועד
ואינו מנוהל

49

בארגונים רבים...

שוב ושוב קורה שנעשית עבודה כפולה:
ממציאים את הגלגל מחדש
כתוצאה מחוסר שימור ושיתוף של ידע

http://poorrichard.files.wordpress.com/2009/09/square_bike_wheel.jpg
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בארגונים רבים...
לעתים "הידע העלום" עולה על
פני השטח רק באופן אקראי,
בשיחות מסדרון,
התייעצויות בטלפון ,דיונים
חפוזים וכו'
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בטח שמת לב ש...
עובד נתקל בבעיה או משימה ומשקיע
זמן רב במציאת הפתרון ,כאשר
בעבר הוא או מישהו מהמקבילים לו

כבר נתקלו באותה השאלה ,חקרו את
הנושא ומצאו פתרון
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שלא לדבר על אי עמידה
בדרישות רגולציה/חוק
שמשתנה כל העת
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הידע הנכון לעובד הנכון בזמן הנכון

אמת אחת?

איך עושים?

מה החוק אומר?
מה עשו בעבר
במצב דומה?
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דוגמא ממחלקת כספים בקבוצת חברות – היום שלפני
• "איי ידע" – העדר שיתוף בידע בין העובדים בחברות השונות
• מישהו חקר סוגיה במס הכנסה שרלבנטית לשאר החברות
• עובד חווה התנסות כלשהיא מול לעירייה ולמד תובנה חדשה
• עובד בירר נושא בסוגיות מענקי עבודה בלי לדעת שמישהו כבר בירר וחקר זאת

• תובנות שנלמדו לא ישמרו

• שימור ידע על ציר הזמן לא קיים

• המצאה מחדש של הגלגל
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דוגמא ממחלקת כספים בקבוצת חברות – הפתרון
מנוע חיפוש
חזק
פורטל ידע
המכיל את
כל הידע

רשת ידע
חברתית
ניהול ידע
למחלקת
הכספים

מיכון
תהליכי
העברת
הידע

ממשק
למערכות

Mobile
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דוגמא ממחלקת כספים בקבוצת חברות – היום שאחרי
• פלטפורמה ל Collaboration -בין מקבילים

• הכל חפיש – יצירת זיכרון קולקטיבי

• למידת עמיתים

• קיצור משך בירור נושא

• הקטנת שגיאות

• הכל נגיש במובייל

• פרסונליזציה של המידע

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

57

www.deloitte.co.il
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities.
DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see
www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms
in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business
challenges. Deloitte’s more than 225,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading professional services
firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through 83 partners and directors and approximately 1000 employees the
firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares are traded on the Israeli, US and European capital markets.
©2016 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

